Bijlage 1
Toelichting Reglement van orde Provinciale Staten NoordBrabant 2015
Algemeen
Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 10 juli 2015 de wens
uitgesproken om in de bestuursperiode 2015-2019 een werkwijze te realiseren
die een grotere flexibiliteit en diversiteit voor individuele fracties en voor het
collectieve besluitvormingsproces mogelijk maakt.
In navolging daarvan hebben Provinciale Staten op 10 juli 2015 een aantal
wijzigingen in de eigen werkwijze vastgesteld. De aanpassingen hebben een
weerslag gekregen in een nieuw Reglement van orde Provinciale Staten NoordBrabant 2015.
De wijziging in werkwijze biedt tevens de gelegenheid om andere punten in het
Reglement van orde aan te passen en te actualiseren. Dit alles maakt het
wenselijk het bestaande reglement in te trekken en te vervangen door een
nieuw reglement.
Wijzigingen die met name zijn doorgevoerd in het Reglement van orde:
a. het hebben van Statendagen, waarop activiteiten van Provinciale
Staten ter voorbereiding op besluitvorming en ter besluitvorming
plaatsvinden;
b. het vervallen van de Statencommissies;
c. het instellen van de procedurevergadering ter procedurele
voorbereiding van informatiebijeenkomsten, themavergaderingen en de
vergadering van Provinciale Staten;
d. het hebben van informatiebijeenkomsten en themavergaderingen ter
vervanging van de Statencommissies;
e. het opnemen van de mogelijkheid van fractiegewijs stemmen, zodat het
Reglement van orde aansluit bij de praktijk;
f. een duidelijkere behandelwijze van ingekomen stukken.
Artikelsgewijs
Artikel 4 Toelating Statenleden
Tweede lid
De commissie onderzoekt de toelating aan de hand van de geloofsbrieven. De
geloofsbrieven omvatten:
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a. de schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van het Centraal
Stembureau, waarbij aan de gekozene mededeling wordt gedaan van
zijn benoeming op grond van de verkiezingsuitslag
b. een door de benoemde ondertekende verklaring inzake aanneming van
de benoeming;
c. een door de benoemde ondertekende verklaring van alle openbare
betrekkingen die de benoemde bekleedt;
d. overzicht van nevenfuncties;
e. een door het nieuw Statenlid in te dienen gewaarmerkt uittreksel uit de
basisregistratie personen,
met de volgende informatie:
1°. woonplaats;
2°. datum en plaats van geboorte;
3°. Nederlanderschap.
Om de actualiteit van de opgave van de openbare betrekkingen en
nevenfuncties te borgen, verstrekt de griffier aan de leden van Provinciale
Staten jaarlijks een overzicht met het verzoek de eerder gedane opgave te
controleren en zo nodig te wijzigen.
Artikel 6 Instelling en samenstelling presidium
Indien Provinciale Staten reeds een presidium hebben ingesteld voor de
vaststelling van dit reglement, hoeft dit niet nogmaals te gebeuren.
Artikel 10 Vergaderschema Zevende lid
en
Artikel 14 Oproep voor vergadering van Provinciale Staten
Eerste lid
Voor afwijking van deze uiterste termijn kan door de voorzitter verlof worden
verleend.
Artikel 11 Informatiebijeenkomst
Zesde lid
Er wordt geen schriftelijk verslag van de bijeenkomst gemaakt, maar het is wel
mogelijk, dat van de bijeenkomst een audio-verslag wordt gemaakt.
Artikel 13 Voorzitterschap informatiebijeenkomsten en
themavergaderingen
Vierde lid
De griffier draagt er zorg voor dat bij iedere informatiebijeenkomst of
themavergadering de voorzitter wordt ondersteund door een
griffiemedewerker. Deze legt zich onder andere toe op de voorbereiding van
de informatiebijeenkomst of themavergadering en het bijhouden van de
toezeggingen die daar worden gedaan.
Artikel 18 Geluid- en beeldregistratie
Tweede lid
Onder mobiele apparatuur wordt onder andere verstaan: telefoons en tablets.
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Artikel 31 Motie
Twaalfde en dertiende lid
De indiener van een aangehouden motie kan op ieder gewenst moment
verzoeken deze motie alsnog in stemming te brengen. Daarvoor is nodig, dat
de indiener verzoekt om de motie op de agenda van een vergadering van
Provinciale Staten te plaatsen. Voor de vraag of een motie wordt geacht te zijn
vervallen is bepalend, het moment waarop het verzoek tot (her-)plaatsing op de
agenda is ingediend.
Artikel 33 Stemming algemeen
Uit dit artikel vloeit voort dat indien stemming achterwege blijft, ieder Statenlid
geacht wordt voor te hebben gestemd. Dit volgt uit artikel 32, derde lid, van de
Provinciewet.
Indien een Statenlid tegen wil stemmen, dient hoofdelijke stemming
aangevraagd te worden. Wellicht ten overvloede kan hieraan worden
toegevoegd, dat ieder in de statenzaal aanwezig Statenlid geacht wordt deel
te hebben genomen aan de stemming. Indien hij dat niet wenst, kan hij dit
bereiken door ervoor te zorgen dat hij gedurende de stemming niet in de
statenzaal aanwezig is.
Uiteraard geldt dit niet voor het Statenlid, dat zich op grond van artikel 28
dient te onthouden van stemming. Hij dient dit te melden voordat de stemming
aan de orde is en hoeft de zaal niet te verlaten.
Artikel 36 Aantal herstemmingen
Vijfde lid
Voor het tot stand brengen van een beslissing door het lot worden de vereiste
naambriefjes, na waarmerking door de voorzitter, behoorlijk gevouwen, door
één van de stemopnemers in de stembus geworpen. De persoon wiens naam
op het door de voorzitter uit de stembus genomen naambriefje is vermeld, is
benoemd, voorgedragen, aanbevolen of komt in herstemming.
Artikel 37 Stemming over zaken
Het stemmen per fractie kan op basis van dit artikel enkel toegepast worden als
een gehele fractie hetzelfde stemt. Indien Statenleden binnen een fractie
verschillend willen stemmen, dient hoofdelijke stemming aangevraagd te
worden.
Artikel 38 Hoofdelijke stemming
Vierde lid
Voor het bepalen van de volgorde door middel van loting wordt een nummer
getrokken uit het totaal van nummers 1 tot en met 55, waarbij de nummers zijn
gekoppeld aan een Statenlid.
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